
รายงานการตรวจสอบกิจการ 
สหกรณแท็กซ่ีสุวรรณภูมิ  จํากัด 

ประจําเดือน กันยายน 2558 

 
เรียน    คณะกรรมการดําเนินการสหกรณแท็กซี่สุวรรณภูมิ จํากัด 
 

       ตามที่ที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2558 เมื่อวันอาทิตยที่ 8 มีนาคม 2558  ไดเลือกตั้งขาพเจาเปนผูตรวจสอบ
กิจการของสหกรณแท็กซี่สุวรรณภูมิ จํากัด สําหรับปทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558  ขาพเจาจึงไดดําเนินการตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ ฯ ประจําเดือน กันยายน 2558  ระหวางวันที่ 14-15 ตุลาคม 2558   ขาพเจาจงึขอเสนอผลการตรวจสอบกิจการ
โดยสรุปดังนี้  
 

1. การตรวจสอบดานการดําเนินงาน 
 1.1  วัตถุประสงคของการตรวจสอบ 
 1.1.1  เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบัญชีและการควบคุมการเงิน 
 1.1.2  เพื่อตรวจสอบผลการดําเนินงานวาการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการ เปนไปตาม พ.ร.บ.สหกรณ  
ระเบียบนายทะเบียน ขอบังคับสหกรณ ระเบียบสหกรณ และมติที่ประชุม 
  

1.2 ขอบเขตการตรวจสอบ 
1.2.1  ตรวจสอบความถูกตองของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน 
1.2.2  ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและขอกําหนดของสหกรณ 
1.2.3  ตรวจสอบการดําเนินงานตามวัตถุประสงค  ตามพ.ร.บ.สหกรณ ระเบียบนายทะเบียน ขอบังคับ ระเบียบสหกรณ 

และมติที่ประชุม 
 1.2.4  ตรวจสอบการบริหารของคณะกรรมการดําเนินการตามแผนงาน และงบประมาณที่กําหนดไว 
 

1.3 ผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะ 
1.3.1   การตรวจสอบดานการเงิน 
วัตถุประสงคของการตรวจสอบ 
  - เพื่อตรวจวามีการปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการเงิน และมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมรัดกุม 
 - เพื่อตรวจวามีการอนุมัติรายการจายโดยผูมีอํานาจโดยถูกตอง 
 - เพื่อตรวจวามีเอกสารทางดานการเงินครบถวนถูกตอง 
 - เพื่อตรวจวามีความถูกตองและมีอยูจริงของเงินสดและเงินฝากธนาคาร 
 - เพื่อตรวจวารายได/คาใชจายบันทึกบัญชีครบถวนตามความจริง และเปนไปตามงบประมาณ 
ขอบเขตการตรวจสอบ 
 - ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการรับ-จาย ทุกรายการ 
 - ตรวจสอบวามีการอนุมัติการจายโดยผูมีอํานาจทุกรายการ 
 - ตรวจสอบและตรวจนับเงินสดคงเหลือตรงกับรายงาน 
 - ตรวจสอบยอดคงเหลือเงินฝากธนาคารกับสมุดเงินฝากธนาคาร 

 



ผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะ 
 เงินสดในมือ 
 สหกรณมีเงินสดคงเหลือ ณ.วันที่ 30 กันยายน 2558 จํานวน 80,411.25 บาท เปนจํานวนที่ถูกตองตรงตาม

บัญชี และอยูในความรับผิดชอบของ นางสาวบุญศรี  โพธิสาร ตําแหนงผูจัดการสหกรณ 
                 เงินฝากธนาคาร 

        สหกรณมียอดเงินฝากธนาคารตามบัญชี ณ.วันที่ 30 กันยายน 2558 ถูกตองตรงกับสมุดเงินฝากของธนาคาร
ทั้งหมด 7 บัญชี ดังนี้ 

   1.   ธนาคารธนชาติ–กระแสรายวัน สาขาบางขุนนนท                              จํานวน                 1,000.00   บาท 
   2.   ธนาคารธนชาติ–ออมทรัพย สาขาเซ็นทรัล ปนเกลา                          จํานวน             263,061.64   บาท 
   3.   ธนาคารยูโอบี–ออมทรัพย สาขายอยถนนพระรามหก                       จํานวน               72,153.81   บาท 
   4.   ธนาคารธนชาติ-ออมทรัพย สาขาบางขุนนนท                                    จํานวน          1,517,143.05   บาท 
   5.   ธนาคารธนชาติ–ออมทรัพยอัลตรา สาขาบางขุนนนท                       จํานวน         4,439,001.80   บาท 
   6.   ธนาคารอิสลาม- ออมทรัพย สาขาสิรินธร            จํานวน   218,913.51   บาท 
   7.   ธนาคารอิสลาม- ฝากประจํา สาขาสิรินธร            จํานวน         8,000,000.00   บาท 
         รวมเงินฝากธนาคารทั้งสิ้น                                                                   จํานวน      14,511,273.81  บาท 
 
สรุปและขอสังเกตจากการตรวจสอบ พบวา 

- จากการตรวจสอบเงินสดคงเหลือประจําวันพบวาการเก็บรักษาเงินสดเปนไปตามระเบียบสหกรณวาดวยการ
รับจายและการเก็บรักษาเงิน หมวด 3 ขอ 26.1 ที่กําหนดใหเก็บรักษาเงินสดไวไดไมเกินวันละ 150,000.00 บาท   

- เอกสารและรายละเอียดการรับ-จายมีครบถวนทุกรายการ  มีการลงนามอนุมัติจายทุกรายการ  
 
1.3.2  การตรวจสอบดานบัญชี        

          สรุปและขอสังเกตจากการตรวจสอบ พบวา 
-  เอกสารหลกัฐานประกอบการลงบัญชีมีครบ 

   -  มีการจัดทํารายละเอียด บัญชียอยและทะเบียนตาง ๆถูกตองตรงตามบัญชีคุมยอด 
-  ในระหวางเดือนไมมีการปรับปรุงบันทึกบัญชี  ตามเกณฑเงินคงคาง อาจจะมีบางในกรณีที่เกี่ยวของกับ 

ภาษีมูลคาเพิ่ม 
 
1.3.3 การตรวจสอบดานการดําเนินงานในสวนสมาชิก   

โดยสรุปจํานวนสมาชิกของสหกรณ ณ.วันที่ 30 กันยายน 2558  มีรายละเอียดดังนี้ 
  
 
 

         
 
 

 

รายละเอียด 
ประมาณ 
การ 

รวม 
ม.ค.-ก.ย.58 

รวม 
ม.ค.-ก.ย.57 

ก.ย.2558 ก.ย.2557 

สมาชิกยกมาจากงวดบัญชีกอน 3,927 คน 3,927 คน 4,036 คน 4,071 คน 3,919 คน 
สมาชิกลาออกระหวางงวดบัญช ี

400 คน 
328 คน 319 คน 51 คน 28 คน 

สมาชิกถึงแกกรรมระหวางงวดบัญช ี 1 คน 3 คน - - 
สมาชิกเขาใหมระหวางงวดบัญช ี 350 คน 442 คน 204 คน 20 คน 27 คน 
สมาชิกยกไปงวดบัญชีถัดไป 3,877 คน 4,040 คน 3,918 คน 4,040 คน 3,918 คน 



สรุปและขอสังเกตจากการตรวจสอบ พบวาในเดือน กันยายน 2558 มีสมาชิกที่ลาออก จํานวน 51 คน โดยโอนรถออก
จํานวน 55 คัน มีรายละเอียดดังนี้ 

1. โอนรถออกไปเปนรถเขียวเหลือง  จํานวน 13 คัน จากสมาชิก 13 คน 
2. โอนขายตอใหสมาชิกใหมและเกา จํานวน 16 คัน จากสมาชิก 10 คน 
3. โอนออกเปนรถบานเนื่องจากรถหมดอายุ จํานวน 25 คัน จากสมาชิก 25 คน 
4. สมาชิกไมมีรถเขารวม จํานวน 2 คน 
5. โอนรถออกไปสหกรณ แอรพอต จํากัด จํานวน 1 คัน จากสมาชิก 1 คน 

 
1.3.4 การตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน    

                             โดยสรุป ณ.วันที่ 30 กันยายน 2558 ผลการดําเนินงานสรุปจากงบดุลและงบกําไรขาดทุนดังนี้ 
 

 
สรุปและขอสังเกตจากการตรวจสอบ  
 1. จากงบแสดงฐานะการเงินในสวนของสินทรัพยหมุนเวียนมีอัตราสวนที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีกระแสเงินสดที่เพิ่มขึ้น

จํานวน 1.72 ลานบาท แตมีสินทรัพยประเภทลูกหนี้เงินกูยืมลดลง 1.49 ลานบาท สินทรัพยหมุนเวียนในภาพรวมจึงเพิ่มขึ้น
โดยประมาณ 0.23 ลานบาท 

 ในสวนของหนี้สินหมุนเวียนมีอัตราสวนที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีสมาชิกนําเช็คบริษัทประกันฝากผานบัญชีธนาคารและยัง
ไมมารับคืนเพิ่มขึ้นจากเดือน สิงหาคม 2558 ประมาณ 144,000.00 บาท นอกจากนี้สมาชิกไดมาชําระคาเขารวมเดินรถรายเดือน
ลวงหนาของป 2559 เพิ่มขึ้นจากเดือน สิงหาคม 2558 ประมาณ 24,000.00 บาท และมีการจายเงินปนผลและหนี้สินอื่น  ประมาณ 
68,000.00 บาท  จึงทําใหหนี้สินหมุนเวียนในภาพรวมจึงเพิ่มขึ้น ประมาณ 100,000.00 บาท 

รายละเอียด กันยายน 2558 สิงหาคม 2558 

ทรัพยสิน,หนี้สิน 
รายไดและรายจาย 
ณ.30 ก.ย.2558  
เพิ่มขึ้น(ลดลง) 
จาก 31 ส.ค.2558 

 
%ที่เพิ่ม/

(ลด) 

สินทรัพยหมุนเวียน 33,961,732.52 บาท 33,732,006.01 บาท 229,726.51 บาท 0.68% 
สินทรัพยไมหมุนเวียน 13,985,178.68 บาท 13,985,178.68 บาท - - 
หนี้สินหมุนเวียน 1,765,998.71 บาท 1,669,563.67 บาท 96,435.04 บาท 5.78% 
ทุนเรือนหุน 20,514,500.00 บาท 20,694,750.00 บาท (180,250.00) บาท (0.87)% 
ทุนสํารองเพื่อการดําเนินงาน 10,000,264.46 บาท 10,000,264.46 บาท - - 
ทุนสะสมตามขอบงัคับและระเบียบ 12,425,086.57 บาท 12,438,786.57 บาท (13,700.00) บาท (0.11)% 
รายไดจากการดําเนินงาน 622,479.59 บาท 694,736.20 บาท (72,256.61) บาท (10.40)% 
คาใชจายจากการดําเนินงาน 295,238.12 บาท 296,181.39 บาท (943.27) บาท (0.32)% 
กําไรสุทธิตอเดือน 327,241.47 บาท 398,554.81 บาท (71,313.34) บาท (17.89)% 
กําไรสะสม 9 และ 8 เดือน 3,241,061.46 บาท 2,913,819.99 บาท - - 
ผลตอบแทนตอเดือนจากเงินลงทุน รอยละ 1.60  หรือ 

 0.16 บาทตอหุน 
รอยละ 1.93  หรือ 
 0.19 บาทตอหุน 

- - 

ผลตอบแทนสะสม 9 และ 8 เดือนจากเงิน
ลงทุน 

รอยละ 15.80 หรือ 
 1.58 บาทตอหุน 

รอยละ 14.08 หรือ 
 1.41 บาทตอหุน 

- - 



 ในสวนของทุนสหกรณมีอัตราสวนที่ลดลงจากการที่มีสมาชิกลาออกมากกวาสมาชิกเขาใหมสุทธิ จํานวน 31 คน ทําให
ทุนเรือนหุนของสหกรณลดลง จํานวน 180,250.00 บาท 

2. การดําเนินงานของสหกรณสําหรับเดือน กันยายน 2558  มีผลการดําเนินงานลดลงจากเดือน สิงหาคม 2558 โดยมี
อัตราสวนของรายไดลดลงในอัตรารอยละ 10.40 ในขณะที่คาใชจายมีจํานวนที่ลดลงดวยในอัตรารอยละ 0.32  ทําใหผล
ประกอบการคงเหลือมีกําไรสุทธิที่ลดลงจากเดือน สิงหาคม 2558 จํานวนรอยละ 17.89  แตผลการดําเนินงานรวมระยะเวลา 9 
เดือน มีผลตอบแทนในอัตรารอยละ 53.85 ของรายไดรวม หรือรอยละ 15.80 ของเงินลงทุน 
 
2. การตรวจสอบดานการดําเนินธุรกิจ 
 2.1 วัตถุประสงคการตรวจสอบ 

     - เพื่อทราบวามีการกําหนดระเบียบเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจในแตละดานไวอยางเหมาะสมและไดปฏิบัติตาม 
     ระเบียบที่กําหนดไว 

  -  เพื่อทราบวามีระบบการควบคุมภายในของแตละธุรกิจเหมาะสมและไดปฏิบัติตามที่กําหนดไว 
  -  เพื่อตรวจสอบวาในแตละธุรกิจมีความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจ 
  -  เพื่อตรวจสอบวามีการอํานวยประโยชนใหแกสมาชิก 
 2.2 ขอบเขตการตรวจสอบ 
  - ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของ 

- ตรวจสอบหนังสือกูเงินระยะสั้น หนังสือกูเงินระยะปานกลาง และการค้ําประกันในธุรกิจเงินกู 
- สอบทานการควบคุมภายในและการกําหนดระเบียบปฏิบัติ 
- ตรวจสอบการบันทึกบัญชี 
- ตรวจสอบประสิทธิภาพในการเก็บหนี้และการติดตามหนี้ที่คางสง 

 2.3 ผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะ 
  2.3.1  ธุรกิจสินเชื่อ- เงินกูสามัญ 

สหกรณไดใหสมาชิกกูยืมเงินประเภทเงินกูสามัญ เพื่อวัตถุประสงคในการซอมรถ หรือจัดหาอุปกรณในการ
ประกอบอาชีพ อัตราดอกเบี้ย  15% ตอป   จํานวนรวมทั้งสิ้น 25 สัญญา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ลูกหนี้เงินกูสามัญ ยกมา  1 กันยายน 2558  (22 สัญญา)  จํานวน   586,855.13   บาท 
บวก สมาชิกกูเพิ่ม (4 สัญญา)     จํานวน   180,000.00   บาท 
หัก   ปดสัญญางวดสุดทาย (1 สัญญา)    จํานวน     - 3,763.92   บาท 
หัก   รับชําระปกติ ของเดือน กันยายน 2558    จํานวน  -  44,336.97   บาท 

  ลูกหนี้เงินกูสามัญ ยกไป 30 กันยายน 2558 (25 สัญญา)              จํานวน      718,754.24   บาท 
 
 ซึ่งจํานวนลูกหนี้เงินกูสามัญคงเหลือจํานวน 25 สัญญา  ไดมีการแบงประเภทลูกหนี้ ดังนี้ 
 ลูกหนี้เงินกูระยะสั้น 14 สัญญา คือการกูเงินภายในระยะเวลา 1-12 งวด      
  ครบกําหนดชําระภายในป 2558   มีจํานวน      441,266.43  บาท 
  หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ( 1 ราย)   มีจํานวน        - 9,973.66  บาท 
  ลูกหนี้เงินกูระยะสั้นสุทธิ    มีจํานวน      431,292.77   บาท 
 
 



 ลูกหนี้เงินกูระยะปานกลาง 11 สัญญาคือการกูเงินภายในระยะเวลา 1-24 งวด  
  - ที่ครบกําหนดชําระภายในป 2558        มีจํานวน       226,458.58   บาท   
  - ที่ครบกําหนดชําระเกินกวาป 2558        มีจํานวน         51,029.23   บาท    277,487.81   บาท 
  หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ( 1 ราย)        - 14,334.93   บาท 
  ลูกหนี้ระยะปานกลางสุทธิ         263,152.88   บาท 
 รวมลูกหนี้เงินกูสามัญสุทธิ                         มีจํานวน      694,445.65   บาท 
ณ.วันที่ 30 กันยายน 2558 มีลูกหนี้เงินกูสามัญที่ครบกําหนดชําระแลวแตยังคงคางชําระอยู มีจํานวนทั้งสิ้น 13 ราย ดังนี้ 

 
  เงินตน    จํานวน   117,839.45  บาท 
  ดอกเบี้ย   จํานวน     11,409.78  บาท 
  รวมเงินตนและดอกเบี้ย จํานวน   129,249.23  บาท 
 
ลูกหนี้เงินกูสามัญในสวนของเงินตนที่คางชําระ ณ.วันที่ 30 กันยายน 2558 คิดเปนรอยละ 16.39 ของยอดลูกหนี้เงินกู

สามัญทั้งหมด และมีอัตราเงินตนที่คางชําระเพิ่มขึ้นจากเดือน สิงหาคม 2558  รอยละ 5.98 
รายละเอียดลูกหนี้เงินกูที่คางชําระมีรายละเอียดดังนี้ 
 
1. ลูกหนี้เงินกูสามัญ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
จากการตรวจสอบงบการเงิน ณ.วันที่ 30 กันยายน 2558 พบวาลูกหนี้เงินกูสามัญที่ทางสหกรณไดต้ังสํารองคาเผื่อหนี้

สงสัยจะสูญในสวนของเงินตนและดอกเบี้ยไวต้ังแตงวดบัญชี ป 2551 ,2552 ,2553,2554,2555,2556 และ 2557 นั้น  ปรากฏวา ใน
เดือน กันยายน 2558 ทางสหกรณฯ ไมสามารถเรียกเก็บได 
 
 2.  ลูกหนี้ตามคําพิพากษา  
      -    ลูกหนี้เงินกูสามัญ คดีดํา ผบ.5390/2557  จํานวนเงินตนและคาทนาย      36,202.76  บาท 
      -    ลูกหนี้เงินกูสามัญ คดีดํา ผบ.3192/2557                    จํานวนเงินตนและดอกเบี้ย   87,562.00  บาท 
           หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ    จํานวนเงิน               -123,764.76  บาท 
           ลูกหนี้เงินกูสามัญที่ศาลพิพากษาแลว-สุทธิ  จํานวนเงิน                                        0.00  บาท 

จํานวน 
งวด 

จํานวน 
สมาชิก 

จํานวน 
สัญญา 

จํานวน 
เงินตน 

จํานวน 
ดอกเบี้ย 

จํานวน 
รวม 

1 6 ราย 6 สัญญา 20,742.90 บาท 2,057.10 บาท 22,800.00 บาท 
2 1 ราย 1 สัญญา 4,730.88 บาท 269.12 บาท 5,000.00 บาท 
3 1 ราย 1 สัญญา 16,797.08 บาท 302.92 บาท 17,100.00 บาท 
7 1 ราย 1 สัญญา 15,449.49 บาท 2,050.51 บาท 17,500.00 บาท 

สัญญาครบกําหนด 4 ราย 4 สัญญา 60,119.10 บาท 6,730.13 บาท 66,849.23 บาท 

รวม 13 ราย 13 สัญญา 117,839.45 บาท 11,409.78 บาท 129,249.23 บาท 



 
2.3.2  ธุรกิจสินเชื่อ- เงินกูพิเศษ 

   สหกรณไดใหสมาชิกกูยืมเงินประเภทเงินกูพิเศษ(เงินกูระยะยาว) เพื่อวัตถุประสงคในการซื้อรถยนตแท็กซี่  
จํานวนรวมทั้งสิ้น ณ. วันที่ 30 กันยายน 2558  มีจํานวน 83 ราย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ลูกหนี้เงินกูพิเศษยกมา 1 กันยายน 2558 (85 สัญญา)    จํานวน               33,843,149.52   บาท 
หัก   ปดสัญญาลวงหนา (1 สัญญา)    จํานวน              -  120,004.95   บาท 
หัก   ปดชําระงวดสุดทายในเดือน กันยายน 2558  (1 สัญญา)  จํานวน  - 16,362.55   บาท 
หัก   รับชําระงวดปกติในเดือน กันยายน 2558   จํานวน                -1,478,972.86   บาท 
ลูกหนี้เงินกูพิเศษยกไป 30 กันยายน 2558 (83 สัญญา)   จํานวน               32,227,809.16   บาท 

 
สรุปและขอสังเกตในการตรวจสอบธุรกิจสินเชื่อ   

-      เงินกูสามัญที่สัญญาครบกําหนดตามสัญญาแลวจํานวน  4 สัญญา สหกรณ ฯยังไมสามารถติดตามใหมา
ชําระจํานวนเงินตนและดอกเบี้ยที่คางได    

 
       2.3.3  ธุรกิจบริการ 

1.  การดําเนินงานทางดานการบริการของสหกรณ ในเดือน กันยายน 2558  มีสมาชิกที่ประสงคนํารถเขา
รวมกับสหกรณ โดยสหกรณไดดําเนินการจัดหานิติบุคลอื่นใหสมาชิกเชาซื้อรถแท็กซี่ ไดนํารถเขารวมกับสหกรณ 
จํานวนรวม 20 ราย โดยสหกรณไดรับชําระรายไดคาบริการแรกเขาและคาบํารุงสมาชิกทั้งสิ้น จํานวนเงิน  59,813.20 
บาท 

2. สหกรณสามารถเรียกเก็บรายไดคาเขารวมเดินรถรายเดือนคางรับ จํานวน 3 ราย ที่ไดต้ังคาเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญไว ระหวางงวดบัญชี ป 2553-2557 และไดบันทึกเปนรายไดเฉพาะธุรกิจเพื่อคํานวณกําไรขาดทุนสําหรับเดือน 
กันยายน 2558 เรียบรอยแลว ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

 
 
3.  
4.  

 
 
 
 
 
 
 
  3.  สหกรณสามารถเรียกเก็บรายไดคาบํารุงสหกรณรายปคางรับ จํานวน 1 ราย ที่ไดต้ังคาเผื่อหนี้สงสัยจะ 
               สูญไว ระหวางงวดบัญชี ป 2553-2557 และไดบันทึกเปนรายไดเฉพาะธุรกิจเพื่อคํานวณกําไรขาดทุนสําหรับเดือน  
               กันยายน 2558  เรียบรอยแลว ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

ลําดับ ช่ือสมาชิก 
เลขที่ 
สมาชิก 

รถ 
No. 

จํานวนเงิน 
คาเขารวม 
ที่ไดรับคืน 

 รายไดคาเขารวมเดินรถรายเดือน คางรับ    

1 นายจรินทร  กมลเลิศ 5258 196 300.00 บาท 
2 นายวิทยา  ธนบัตร 4029 1850 200.00 บาท 
3 นางกฤษรา  จันทรทองนอย 3364 2535 900.00 บาท 

 รวมรับคืนคาเขารวมเดินรถรายเดือนคางรับ   1,400.00 บาท 



 
  
 
 
 
 
 
 

สรุปและขอสังเกตในการตรวจสอบธุรกิจบริการ 
ธุรกิจบริการในสวนของคาบริการที่คางรับจากปกอน จนถึงเดือน กันยายน 2558  สามารถเรียกรับชําระไดดังนี้  
      1. รายไดคาบํารุงสหกรณ มีจํานวนสมาชิกเกา ชําระยอดคาบํารุงที่คางชําระ จนถึง ป 2557 จํานวน 379 ราย 

และยังคงมีสมาชิกคางชําระอยูอีกจํานวน 503 ราย 
2. รายไดคาบริการเขารวมเดินรถรายเดือน มีสมาชิกไดจายชําระยอดคาเขารวมที่คางชําระจนถึง ป 2557   

จํานวน 5,853 เดือน คิดเปนจํานวนสมาชิก 2,036 ราย  และยังคงคางชําระ อยูเปนจํานวน 2,107 เดือน  คิดเปนจํานวนสมาชิก 295 
ราย และในจํานวนนี้ มีสมาชิกที่ยังไมติดตอเพื่อชําระคาบริการที่คางเลย จํานวน 270 ราย 
  3. ต้ังแต มกราคม 2558 ถึง กันยายน 2558 มีสมาชิกจํานวน 135 รายที่ไดจายชําระคาเขารวมเดินรถรายเดือน
มาลวงหนา คิดเปนจํานวน 687 เดือน 
 
3. การตรวจสอบดานการจัดหาทุนและการใชทุนสะสม 
 
 3.1 วัตถุประสงคของการตรวจสอบ 
  3.1.1 เพื่อใหทราบวามีการกําหนดและปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับสมาชิก ทุนเรือนหุน และเงินทุนตางๆ  

เปนไปตามขอบังคับ และระเบียบสหกรณ 
  3.1.2 มีการจายเงินปนผลเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ และมติที่ประชุมใหญ 
  3.1.3 มีสมาชิกถือหุนอยูจริงตามที่ปรากฏในทะเบียนหุน 
   
 3.2 ขอบเขตการตรวจสอบ 
  3.2.1 ตรวจสอบหลักฐานการรับเงินคาหุนและการผานรายการไปสมุดประจําวัน/สมุดเงินสดและสมุด 

รายวัน /สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป 
 3.2.2 ตรวจสอบหลักฐานการจายคืนคาหุน มีการอนุมัติจากผูมีอํานาจที่ไดรับมอบหมาย และการผานรายการ 
บัญชีไปยังสมุดตางๆ 
 3.2.3 ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการจาย เงินปนผล  เงินทุนตางๆ และปฏิบัติตามระเบียบอยางถูกตอง 

 
 
 
 
 

ลําดับ ช่ือสมาชิก 
เลขที่ 
สมาชิก 

รถ 
No. 

จํานวนเงิน 
คาเขารวม 
ที่ไดรับคืน 

 รายไดคาบํารุงสมาชิกรายปคางรับ    

1 นางกฤติยา  ธีรวัฒนโพธิ์ทอง 2814 993 1,000.00 บาท 

 รวมรับคืนคาบํารุงสมาชิกรายปคางรับ   1,000.00 บาท 



3.3 ผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะ 
 

3.3.1 ทุนเรือนหุน  จากการตรวจสอบ ณ.วันที่ 30 กันยายน 2558 มีรายละเอียดดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 

สรุปและขอสังเกต 
  การลาออกของสมาชิกไดรับการอนุมัติจากประธานคณะกรรมการสหกรณ  สมาชิกที่ลาออกไมมีหนี้สินคง 
คางและไมติดภาระค้ําประกันสมาชิกรายใด ในสวนของการบันทึกบัญชี มีการบันทึกบัญชีครบถวนตรงตามเอกสารการจายและ
ตรงตามทะเบียนหุนและบัญชีคุม 

3.3.2 เงินทุนสํารองและทุนสะสมอื่น จากการตรวจสอบ ณ.วันที่  30 กันยายน 2558  มีรายละเอียดดังนี้ 
 

 
 
 
 

        
  
 
  
 
       
 
       
 

 
       

      เงินสํารองและทุนสะสมรวมยกมา      22,439,051.03    บาท 
      หัก    เงินสํารองและทุนสะสมรวมยกไป                  -22,425,351.03    บาท 
      เงินสํารองและทุนสะสมรวมลดลง                           13,700.00    บาท  
 
 

รายละเอียด จํานวนสมาชิก จํานวนหุน จํานวนเงิน 
ทุนเรือนหุนยกมาตนงวด 4,071 คน 2,069,475 หุน 20,694,750.00 บาท 
ลดลงเนื่องจากสมาชิกลาออก - 51 คน -28,025 หุน - 280,250.00 บาท 
เพิ่มขึ้นเนื่องจากสมาชิกเขาใหม 20 คน 10,000.00 หุน 100,000.00 บาท 
สหกรณฯมีทุนเรือนหุนยกไปสิ้นเดือน 4,040 คน 2,051,450 หุน 20,514,500.00 บาท 

รายการ 
ยอดยกมา 

1 กันยายน 2558 
เพิ่มขึ้น 

รายการที่ 
ลดลง 

ยอดยกไป 
30 กันยายน 2558 

ทุนสํารอง 10,000,264.46 บาท - - 10,000,264.46 บาท 
ทุนสะสมเพื่อขยายกิจการ 1,870,000.00 บาท - - 1,870,000.00 บาท 
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล 1,800,000.00 บาท - - 1,800,000.00 บาท 
ทุนเพื่อศึกษาดูงานสหกรณเครือขาย 
และประชุมนอกสถานที่ 

700,172.41 บาท - - 700,172.41 บาท 

ทุนเพื่อการศึกษาและอบรม 2,519,263.67 บาท - 500.00 บาท 2,518,763.67 บาท 
ทุนสาธารณะประโยชน 1,922,714.99 บาท - - 1,922,714.99 บาท 
ทุนสวัสดิการสมาชิก 1,828,540.00 บาท - 4,000.00 บาท 1,824,540.00 บาท 
ทุนสวัสดิการพนักงาน 1,648,095.50 บาท - 9,200.00 บาท 1,638,895.50 บาท 
ทุนเพื่อใชจายทางอรรถคดีความ 150,000.00 บาท - - 150,000.00 บาท 

รวม 22,439,051.03 บาท - 13,700.00 บาท 22,425,351.03 บาท 



เงินทุนสํารองเละเงินทุนสะสมตามขอบังคับและระเบียบที่ลดลง จํานวน 13,700.00 บาท  มีรายละเอียดดังนี้ 
 
1.  จายจากทุนเพื่อการศึกษาและอบรมเพื่อใหสมาชิกเขารวมอบรม 
 ภาษาอังกฤษในโครงการพูดภาษาอังกฤษไดในวันเดียว  
ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 จํานวน 1 คน    จํานวนเงิน      500.00   บาท 
2.  จายจากทุนสวัสดิการสมาชิก เพื่อเปนสวัสดิการคลอดบุตร 
ใหกับสมาชิกนายกริช  มีนา สมาชิกเลขที่ 2947    จํานวนเงิน   2,000.00   บาท     
3.   จายจากทุนสวัสดิการสมาชิก เพื่อเปนทุนการศึกษาบุตรธิดา 
สมาชิกที่เขารวมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 
28 มีนาคม 2558 ตกเบิก 1 ทุน     จํานวนเงิน   2,000.00   บาท 

 4.     จายจากทุนสวัสดิการพนักงานเปนคาตรวจสุขภาพประจําป 
 2558 ใหกับเจาหนาที่สหกรณ      จํานวนเงิน   9,200.00  บาท 

  
รวมเงินทุนสํารองและเงินทุนสะสมที่ลดลง    จํานวนเงิน              13,700.00  บาท 
 

 สรุป  การจายเงินในสวนของเงินทุนสะสมตามระเบียบ  ไดดําเนินการตามระเบียบของสหกรณ   
 
4. เร่ืองอื่นๆ    ไมมี 
 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
 

 
                                                                                                             พัทธิ์วิรา  นวสุขสมบูรณ 
ที่อยู  171   ถนนลาดพราววังหิน                     (นางพัทธิ์วิรา  นวสุขสมบูรณ ) 
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